Prova de Conhecimentos Básicos
Questões de 1 a 20
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Língua Portuguesa — Questões de 1 a 10

Questão

1

O texto tem como propósito principal refletir sobre
Questões de

1a5

01) a importância da globalização para o mundo.
02) os aspectos benéficos que a internet trouxe para a vida
humana.
03) a ausência de cumplicidade e proximidade mútua entre
as pessoas na atualidade.
04) os diferentes e eficazes meios de comunicação entre os
indivíduos em todo o globo.
05) o novo modo de convivência entre os seres humanos em
um mesmo ambiente.
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É repetitivo falar da globalização e das mudanças
que causou no mundo, sobretudo nos meios de
comunicação. Agora estamos conectados com tudo e
todos! Uau! Somos uma grande aldeia global. Iphones,
Whatsapp, facebook, o mundo on line 24 horas nos
acompanhando, o GPS nos situando, fotografias em
tempo real. E, para a maioria das pessoas, falta aquele
abraço caloroso, cantado outrora por Gilberto Gil.
A humanidade caminha sozinha, nos seus contatos
digitais, que não preenchem nada mais do que o tempo
dos olhos atentos que buscam um chamado, um contato,
um clique. Ansiosos, abrem o Facebook em busca de
algo que chame atenção, uma curtida, um
compartilhamento. E não têm, ao lado, ninguém para
curtir e para compartilhar, realmente, o que falta ? Basta
um blackout ! No minuto seguinte, um silêncio
ensurdecedor, de repente, todos se deitam sob a alegação
de que não há nada para se fazer. “Tem sim, vem cá,
me dá um abraço, um beijo, vamos conversar, como vai
você? O que tem feito da tua vida? Quais teus projetos?
Lembra-se de mim, somos amigos, parentes, sou tua
mãe, sou teu pai, sabia? Vamos ficar um pouco juntos,
pode ser?”.
A ocupação mental não apaga a necessidade de
afeto do ser humano. Essa é primordial, nasce conosco.
A razão dos consultórios psicológicos e psiquiátricos
lotados é justamente essa falta de afeto. Muitos pais
dizem amar os filhos em ações, pagando escola, roupas,
calçados, alimentação, entre outras coisas. Sim, isso
é amor no sentido de suprir as necessidades básicas.
No entanto não substitui a necessidade de afetos
carinhosos de intimidade, compreensão, tolerância e
proximidade.
A solidão em família é uma triste realidade nos
lares. O isolamento, o famoso “cada um na sua”, “cada
um no seu quadrado”, é um fato que não podemos
ignorar. Tanto progresso nos meios de comunicação e
os pais não conhecem seus filhos. Tanta tecnologia e
marido e mulher não têm mais intimidade. Tantas redes
sociais e os amigos não mais se encontram. Tanta gente
digitando e alguém morrendo de solidão ao seu lado. É
importante romper esse cordão de isolamento, sair um
pouco desse mundo mecânico e virtual e partir para
o abraço. Não tem amigos reais, de carne e osso?
Construiu muros e não pontes? Ainda dá tempo.

Questão

2

Considerando-se a temática abordada, pode-se afirmar que
o texto apresenta
01) uma discussão desnecessária, pois são sem fundamento
as observações.
02) uma advertência social a todos aqueles que se encontram
desprovidos de consciência do valor de um afeto real.
03) um comentário ineficaz e desproposital, já que as
observações não correspondem à realidade dos fatos.
04) uma crítica sem pertinência relacionada com a realidade
social contemporânea.
05) um tributo à globalização e a seus novos modos de
aproximar as pessoas.
Questão

3

“A ocupação mental não apaga a necessidade de afeto do
ser humano. Essa é primordial, nasce conosco.” (l. 24-25)
A palavra em negrito tem o mesmo sentido que
01) inegável.
02) importante.
03) interessante.
Questão

04) incomparável.
05) imprescindível.

4

A passagem transcrita do texto em que ocorre uma palavra de
sentido figurado é a
01) “E, para a maioria das pessoas, falta aquele abraço
caloroso” (l. 7-8).
02) “A humanidade caminha sozinha, nos seus contatos
digitais” (l. 9-10).
03) “Muitos pais dizem amar os filhos em ações” (l. 27-28).
04) “A solidão em família é uma triste realidade nos lares.”
(l. 34-35).
05) “Construiu muros e não pontes?” (l. 45).
Questão

5

“Sim, isso é amor no sentido de suprir as necessidades
básicas. No entanto não substitui a necessidade de afetos
carinhosos de intimidade, compreensão, tolerância e
proximidade.” (l. 29-33)
O conectivo “No entanto”, em negrito no trecho destacado,
introduz uma oração que tem valor

VOLPI, Guto. A dança da solidão na sociedade High Tech. Disponível
em: <http://casodepolitica.com.br/arquivos/8448>. Acesso em: 3 mar.
2016.

01) temporal.
02) aditivo.
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03) explicativo.
04) adversativo.
05) consecutivo.
Questões

04) Nos dois balões, a vírgula poderia ser substituída por
ponto e vírgula, sem prejuízo da mensagem.
05) Somente no primeiro balão, a vírgula poderia ser
dispensada sem prejuízo de ordem gramatical; no
segundo, o seu uso é obrigatório, pois separa orações
coordenadas.

6a8

TEXTO:

Questões

9 e 10

Tecnologia do agora

5

MANHÊ, posso usar a internet. Disponível em: <https://www.google.com.
br/search?q=imagem+sobre+o+uso+excessivo+da+internet+e+seus+
males&w>. Acesso em: 3 mar. 2016.
Questão

10

6

Em relação à mensagem dessa charge destacada, é correto
afirmar:
01) As diferentes imagens de internautas representam
exemplos de subserviência humana à tecnologia.
02) As duas pessoas que aparecem usando um computador
se encontram conectadas entre si.
03) As duas personagens, embora estejam conectadas à
internet, mantêm diferentes contatos virtuais.
04) Os internautas não se conhecem, pois estão em tempo
e lugar diferentes, embora estejam conectados à internet.
05) Os indivíduos que aparecem conectados revelam o quanto
a internet interessa a diferentes faixas etárias.
Questão
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20

7

As formas verbais “posso” e “ pode”, no diálogo expresso nos
balões,

25

01) pertencem a diferentes formas nominais, respectivamente:
possuir e poder.
02) estão no mesmo tempo verbal, embora em vozes
diferentes.
03) possuem o mesmo pronome pessoal indicador de agente
da ação: eu.
04) indicam ações reveladoras de possibilidade real em
tempo mediato.
05) apresentam-se em diferentes tempos verbais: “posso”
expressa um desejo em tempo real, enquanto “pode”
expressa ordem.
Questão
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8

Em relação ao uso das vírgulas dos balões, está correto o que
se afirma em
01) Nos dois primeiros balões, as vírgulas separam
circunstâncias deslocadas.
02) No primeiro balão, usou-se a vírgula após um vocativo;
no segundo, para separar orações coordenadas
independentes.
03) No primeiro balão, a vírgula separa um aposto explicativo;
no segundo, uma oração subordinada.

40

2

Estou ficando cansado
Da tal tecnologia
Só se fala por e-mail
Mensagem curta e fria
Twitter e Facebook
Antes que eu caduque
Vou dizer tudo em poesia.
Não é mais como era antes
É tudo abreviado
Você” só tem duas letras
O “O” e o “E” foi riscado
Para declarar o amor
Basta botar uma flor
E um coração desenhado.
Arroba agora não pesa
É parte de um endereço
Ponto final nem se usa
Ou vai até no começo
Agora é .com
Se o saite é muito bom
Ele vale um alto preço.
[...]
Tenho saudade das cartas
Escritas com a própria mão
Mandava no mês de Junho
Só chegava no Verão
Mas matava a saudade
Era texto de verdade
Nas linhas do coração.
Agora, escrevo e envio
Chegando na mesma hora
Mas quando vou prosear
A pessoa foi embora
Abriu outro aplicativo
O mundo ficou cativo
Da tecnologia do agora.
Felizmente, pra orar
Não precisa de internet
Deus escuta todo mundo
Se quiser, faça esse teste
Dois-pontos são dois joelhos
Seus lábios são aparelhos
Deixe que Deus interprete.

DUARTE, Milton. Tecnologia do agora. Cordel moderno. Disponível
em: <http://www.recantodasletras.com.br/poesias/3186743>. Acesso
em: 3 mar 2016.
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9

Questão

Sobre a mensagem do poema-cordel “Tecnologia do agora”, está correto o que se afirma em
01) O texto é uma homenagem à internet e a seus recursos pela rapidez com que ela atende aos desejos de seus internautas.
02) As comunicações da atualidade, para o autor, são bem melhores que as do passado devido à rapidez com que as pessoas
se comunicam.
03) Os meios tradicionais de comunicação são mais eficientes que os atuais, porque não só partem do coração, mas também
preenchem as necessidades de afeto.
04) A língua portuguesa, por causa da internet, foi enriquecida e facilitou a comunicação, e, por isso, ler e escrever
tornaram-se um hábito saudável.
05) Os contatos feitos pela internet trazem proximidade entre os indivíduos e a possiblidade de conversas duradouras.
Questão

10
“ Agora, escrevo e envio
Chegando na mesma hora
Mas quando vou prosear
A pessoa foi embora
Abriu outro aplicativo
O mundo ficou cativo
Da tecnologia do agora” (v. 29- 35)

Analisando-se os aspectos da língua nos versos destacados do poema, pode-se afirmar:
01)
02)
03)
04)
05)

“Agora” e “embora” pertencem à mesma classe gramatical.
A forma nominal “Chegando”, no contexto, sugere um fato imediato.
A forma verbal “Abriu” apresenta-se com o mesmo agente da ação expressa por “ficou”.
A palavra “aplicativo” é uma paroxítona, assim como é “prosear”.
O vocábulo “outro” é um pronome que indica posse.

* * *
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Conhecimentos Contemporâneos/Legislação
Questões de 11 a 20
Questão

05) O fenômeno do derretimento das calotas polares se
observa, também, nas geleiras, em cadeias montanhosas,
como o Himalaia, os Alpes e os Andes.

11

Marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
Nas terras indígenas, a exploração e o aproveitamento dos
recursos naturais só podem ser realizados com a autorização
do Estado brasileiro. Porém esses territórios são alvos de
atividades ilegais.

Questão

A fonte de energia renovável que mais cresceu na participação
da matriz energética brasileira, em 2015, foi a
01)
02)
03)
04)
05)

São atividades ilegais:
( ) A construção das Usinas Hidrelétricas de Belo Monte e
Santo Antônio.
( ) A prática da pecuária extensiva, voltada para a produção
de carne.
( ) Os esquemas de atividades garimpeiras que movimentam
milhões de reais.

15

Hoje, no Brasil, existem cerca de 45 milhões de pessoas com
algum tipo de deficiência. A lei sancionada pelo Governo
Federal, em julho de 2015, traz regras e orientações para a
promoção dos direitos e liberdades dos deficientes, com o
objetivo de garantir a esses indivíduos inclusão social e
cidadania.
O trecho que foi vetado pela Presidente, na época de sua
sanção, e que gerou críticas diz respeito

12

01) ao impedimento do ingresso de pessoas com deficiência
em planos privados de saúde.
02) à existência de cotas reservadas pelas empresas de
exploração de serviços de táxi para condutores com
deficiência.
03) à proibição da cobrança de valores adicionais em
matrículas e mensalidades de instituições de ensino
privado a alunos com deficiêcia.
04) à obrigatoriedade da empresa com menos de 100
funcionários de possuir, no seu quadro funcional, pelo
menos, um indivíduo com deficiência.
05) à possibilidade de um trabalhador com deficiência recorrer
ao FGTS quando receber prescrição de prótese para
promover sua acessibilidade.

“O ser que entrega o outro nunca foi bem visto no convívio
social”.
As investigações da operação Lava Jato colocaram a figura do
delator no centro das atenções, ao fazer uso da delação
premiada, isso porque
01) a redução da pena do delator inclui apenas a identificação
de coautores.
02) a recompensa da colaboração premiada se faz através
de valor monetário.
03) os delatores são indivíduos que também praticaram
crimes ligados à mesma operação.
04) a delação premiada ainda é uma novidade no país, apesar
de a legislação já ter sido regulamentada desde o século
passado.
05) essa técnica de investigação é considerada um
instrumento ineficaz no combate ao crime de corrupção.
Questão

solar.
eólica.
nuclear.
geotérmica.
termoelétrica.

Questão

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
01) V F V
02) F F V
03) V V F
04) F V F
05) F V V
Questão

14

Questão

16

13

O aquecimento global está esquentando a Terra e a
temperatura tende a subir ainda mais, nos próximos anos.
Sobre as consequências do aquecimento global, já verificadas
no planeta, é correto afirmar:
01) A elevação do nível do mar tem submergido vastas áreas
territoriais da América do Norte.
02) Imensos depósitos de gás metano, que se encontravam
embaixo do Oceano Ártico, têm sido liberados.
03) A erosão e o alagamento de áreas de terra firme têm
obrigado populações a se deslocarem para outras
regiões.
04) O grande afluxo de água doce nos oceanos tem gerando
desequilíbrios na salinidade e a extição da fauna e da flora
marinhas.

4
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Apresenta uma crítica, reproduzida na tirinha, direcionada aos
impactos da tecnologia na vida das pessoas a alternativa

05) A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo,
somente quando eivados de irregularidades sanáveis.

01) A alienação dos usuários, gerada pela praticidade dos
aparelhos tecnológicos com grande capacidade de
armazenamento.

Questão

A respeito da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, é correto
afirmar:

02) A incapacidade de armazenamento por parte dos usuários
das novas tecnologias, face ao excesso de informações.

01) O processo legislativo municipal compreende a
elaboração de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis
complementares, leis ordinárias, leis delegadas,
resoluções, decretos legislativos e medidas provisórias.
02) A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante
proposta do Prefeito Municipal ou de dois terços, no
mínimo, dos membros da Câmara Municipal.
03) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito,
ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal
o Presidente da Assembleia Legislativa.
04) O Prefeito Municipal é obrigado a realizar consultas
populares para decidir sobre assuntos de interesse
específico do município, de bairro ou de distrito, cujas
medidas deverão ser tomadas diretamente pela
administração municipal.
05) A Procuradoria Geral do Município tem por chefe o
Procurador Geral do Município, nomeado pelo Presidente
da Câmara Municipal dentre integrantes de carreira de
Procurador Municipal ou por advogado de notável saber
jurídico e reputação ilibada.

03) A elevada massificação das informações em tempo real,
reduzindo o interesse pelo conhecimento.
04) A facilidade de aquisição de aparelhos tecnológicos que
dispõem de muitas funções e memórias.
05) O aumento da interatividade, possibilitada pelo acesso
irrestrito às novas tecnologias de comunicação.
Questão

17

Com base no Estatuto do Servidor Público de Ilhéus — Lei
o
n 3.760, de dezembro de 2015 —, os cargos públicos são
01) um conjunto de atribuições e responsabilidades atribuidas
a um servidor, criado por meio de decreto, com
denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres
municipais.
02) políticas públicas acessíveis a todos os brasileiros,
criadas por lei em número certo, sem denominação
própria e vencimentos pagos pelos cofres municipais.

Questão

03) funções acessíveis a todos os brasileiros, criadas por
portaria em número incerto, com denominação própria e
vencimentos pagos pelos cofres municipais.

01) As sessões da Câmara Municipal de Ilhéus serão
públicas, salvo deliberação em contrário, de um terço dos
vereadores, adotada em razão de motivo relevante.
02) Os vereadores serão obrigados a testemunhar sobre
informações recebidas ou prestadas em razão do
exercício do mandato, bem como sobre as pessoas que
lhes confiaram ou deles receberam informações.

05) um conjunto de atribuições e responsabilidades atribuidas
a um servidor, criado por meio de resolução, com
denominação imprópria e vencimentos pagos pelos
cofres municipais.

03) É defeso aos vereadores, desde a expedição do diploma,
ser titular de mais de um cargo ou mandato público
eletivo.

18

De acordo com Estatuto do Servidor Público de Ilhéus — Lei
o
n 3760/15 — é correto afirmar:
01) Ao servidor ocupante de cargo em comissão e que seja
integrante do quadro de provimento efetivo, só serão
concedidas licenças para tratamento de saúde e à
gestante, à adotante, além dos casos de paternidade.
02) A licença, por motivo de doença em pessoas da família
do servidor, somente será deferida pela autoridade
superior se a assistência direta do servidor for
indispensável e puder ser prestada simultaneamente com
o exercício do cargo.
03) É defeso ao servidor público atuar como procurador ou
intermediário junto a repartições públicas, salvo quando
se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais
de parentes até segundo grau e de cônjuge ou
companheiro.
04) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus
registros suspensos após o decurso de três e cinco anos
de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor houver,
nesse período, praticado nova infração disciplinar.

20

Sobre a Lei Orgânica do Município de Ilhéus, é correto afirmar:

04) incumbências acessíveis a todos os brasileiros, criadas
por lei em número certo, com denominação própria e
vencimentos pagos pelos cofres municipais.

Questão

19

04) Compete ao Presidente da Câmara, dentre outras
atribuições, solicitar, por decisão da maioria simples da
Câmara, a intervenção no município nos casos admitidos
pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual.
05) As atividades da Câmara serão realizadas por meio da
Secretaria e da Consultoria Jurídica, órgão auxiliares, que
terão seu funcionamento e organização disciplinada por
resolução.

Fonte de ilustração
Questão 16
GALMARDO. Batente. Disponivel em:< http://www.gestão escolar. dia
dia. pr. gov.br>. Acesso em: 15 fev.2016. Adaptado.

* * *
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Prova de Conhecimentos Específicos
Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.
Questão

( ) As escolas exclusivas para crianças especiais mudam as
atitudes daqueles que, de alguma forma, são “diferentes”
tornando-os mais colaborativos e diminuem a
discriminação na sociedade.

21

Identifique com V as afirmativas Verdadeiras e com F, as
Falsas. os itens abaixo apresentados e escolha a resposta
correta.
A utilização do conceito de autocuidado pode levar os cuidadores a

A alternativa que indica a sequênica correta, de cima para baixo,
é a

( ) valorizarem apenas a percepção dos clientes, com relação à
sua experiência de vida e de saúde-doença, conduzindo-os à
rejeição das indicações das equipes de saúde.
( ) Investigarem o que as pessoas sabem e pensam sobre
sua saúde, assim como elas agem para mantê-la.
( ) buscarem um conhecimento mais pleno das percepções
das pessoas sobre sua saúde e qualidade de vida.
( ) salientarem que são os responsáveis pela orientação para
o individuo manter, continuamente, a qualidade de vida.
( ) perceberem, no exercício do cuidado, como é importante
que cuidadores e clientes se aceitam como seres que
têm individualidade e características próprias, sendo
conduzidos a um crescimento mútuo, a partir de uma
interação proposital.

01) V V V V V
02) V F F F V
03) V V F V F
Questão

Questão

O novo Estatuto da Pessoa com Deficiência passou a valer
a partir de 01 de janeiro de 2016 e traz avanços, como
01) conceito de pessoa com deficiência como capaz, além
disso, os portadores de enfermidades e deficiências
mentais deixam de ser considerados incapazes.
02) conceito de pessoa com deficiência como inválida e
incapaz.
03) determinar que a empresa faça, prioritariamente, a
adaptação da pessoa com deficiência em novos
ambientes de trabalho.
04) manter a exigência da contratação de pessoas habilitadas
ou reabilitadas pelo INSS mais fácil para empresas que
querem contratar.
05) limitar a acessibilidade aos sistemas e tecnologias, bem
como de outros serviços e instalações abertos ao público,
de uso público ou privados de uso coletivo, na zona
urbana e na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida.

04) V F F F V
05) V F F V F

22
o

A Lei n 12.470/31 (agosto/2011) para obtenção de benefícios
define que pessoa com deficiência é aquela que tem
impedimentos que podem obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as
demais pessoas.
O impedimento deve ser de longo prazo com, pelo menos,
01) 1 ano.
02) 2 anos.
03) 3 anos.
Questão

04) 4 anos.
05) 5 anos.

Questão

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
São razões para desenvolver um sistema educacional mais
inclusivo:

Prefeitura Municipal de Ilhéus - Concurso Público - Edital no 002/2016
Nível Médio/Técnico - Cuidador

25

A sociedade contemporânea tem avançado em termos de
direitos humanos, porém o preconceito e o racismo ainda são
fenômenos intensamente presentes nos dias atuais.

23

( ) Educar todas as crianças juntas significa que as escolas
terão que desenvolver formas de ensino que respondam
às diferenças individuais, beneficiando todas elas.
( ) As escolas inclusivas podem mudar atitudes para com
aqueles que, de alguma forma, são “diferentes”. Isso
colaborará na criação de uma sociedade justa sem
discriminação.
( ) Educar as crianças com deficiências separadas das
demais viabiliza e aperfeiçoa formas de ensino que
respondam às necessidades delas.
( ) Estabelecer e manter escolas que educam todas as
crianças juntas será mais barato do que criar um sistema
complexo de diferentes tipos de escolas especializadas
em diferentes grupos de crianças.

24

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Brasileira de
Inclusão) foi sancionada pelo Governo Federal através da
o
Lei n 13.146 (06/06/2015).

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
01) V V V V V
02) F V V V F
03) F V V F V

04) F V V V F
05) F F V F V

O racismo pode ser definido como
01) uma atitude hostil contra um indivíduo, simplesmente
porque ele pertence a um grupo desvalorizado socialmente.
02) um processo de hierarquização, exclusão e discriminação
contra um indivíduo ou toda uma categoria social que é
definida como diferente com base em alguma marca
física externa (real ou imaginada).
03) uma crença na distinção natural dos grupos, onde prevalece
a ideia de que os grupos são diferentes porque possuem
elementos essenciais que os constituem como diferentes.
04) uma defesa dos valores tradicionais, o exagero das diferenças
culturais, causando rejeição à expressão de simpatia e
admiração em relação aos membros de outros grupos.
05) uma hostilidade dirigida a grupos em função das
características físicas ou fenotípicas apresentadas por estes.

6
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Questão

04) Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário
igual, por trabalho igual.
05) Nninguém será mantido em escravidão ou em servidão,
apesar de ser indispensável a escravidão sob todas as
formas.

26

Entre as opções apresentadas, diretrizes da Política Municipal
de Assistência Social encontra-se
01) promoção de ações de saúde para os portadores de
necessidades especiais de forma suplementar, visando
à melhoria dos serviços privados municipais.
02) observância dos princípios, objetivos, diretrizes e linhas
de ação das políticas municipais de promoção e defesa
dos direitos da criança e do adolescente, de direitos da
pessoa idosa e de exclusão da pessoa portadora de
necessidades especiais.
03) promoção da inclusão da pessoa portadora de
necessidades especiais na família e na comunidade.
04) garantia apenas através da Promotoria Pública do acesso
do portador de necessidades especiais a todos os
serviços oferecidos pelo município.
05) oferecimento de atendimento não especializado ao
portador de necessidades especiais no âmbito da
Assistência Social.
Questão

Questão

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu
Art. 54, é dever do Estado assegurar, especificamente, à criança
e ao adolescente portador de deficiência:
01) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, desconsiderando
os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
02) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade
apenas ao Ensino Superior.
03) Atendimento educacional especializado, aos portadores de
deficiência preferencialmente na rede regular de ensino.
04) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de dois
a sete anos de idade.
05) Atendimento no Ensino Fundamental, através apenas de
programa suplementar de material didático.

27

O acolhimento na relação com a pessoa cuidada indica o
Cuidador como um ser humano de qualidades especiais.

Questão

o

01) alguém que “cuida a partir dos objetivos estabelecidos por
instituições especializadas ou responsáveis diretos,
zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene
pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa
assistida”.
02) pessoa, da família ou da comunidade, que presta
cuidados a outra pessoa de qualquer idade, que esteja
necessitando de cuidados por estar acamada, com
limitações físicas ou mentais, sem remuneração.
03) supervisor das atividades diárias dos indivíduos, sejam
eles saudáveis, enfermos e/ou acamados, em situação
de risco ou fragilidade, em ambiente domiciliar.
04) executor nas atividades que exijam técnicas complexas
e procedimentos identificados com profissões legalmente
estabelecidas, particularmente na área de enfermagem.
05) familiar que acolhe pessoa acamada, exercendo tarefa
nobre, porém complexa, permeada por sentimentos
diversos e contraditórios.

01) prevenir família de sua responsabilidade única quando
ocorre ameaça ou provoca violação aos direitos do idoso.
02) eximir-se das obrigações previstas nessa lei, pois
excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios
por ela adotados.
03) não observar as normas de prevenção, já que não
importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica
nos termos da lei.
04) comunicar à autoridade competente qualquer forma de
violação a essa lei que tenha testemunhado ou de que
tenha conhecimento.
05) garantir, como responsável pelo idoso, o acesso à rede
de serviços de saúde e de assistência social locais.
Questão

Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
(DUDH) o ítem que se refere à igualdade dos direitos legais
e repúdio à discriminação está indicado em
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Na área da educação, com a formulação e vigência da Política
Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação
Inclusiva, o apoio aos alunos com deficiência e/ou condições
que originam dependência de cuidados diários exige, entre
outras condições, a contratação de cuidadores para

28

01) Nem todos os seres humanos nascem iguais em
dignidade e em direitos. Alguns são dotados de razão e
de consciência, sendo dispensável agir para outros em
espírito de fraternidade.
02) Todos têm direito à proteção igual contra qualquer
discriminação que viole a DUDH, salvo incitamento a tal
discriminação.
03) É proibido a pessoa abandonar o país em que se
encontra, incluindo o seu bem, como regressar ao seu
país, após o abandono.

30

Conforme o Estatuto do Idoso, em seu Art. 4 , nenhum idoso
será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação,
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus
direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.
Portanto, é dever, entre outros, do cuidador de idosos

A sua ocupação integra a Classificação Brasileira de
Ocupações — CBO, sob o código 5162, que o define o
cuidador como

Questão

29

7

01) garantir que alunos com limitações possam realizar as
atividades extraclasse indicadas pelos educadores.
02) viabilizar a permanência desses alunos que apresentam
necessidade de auxilio na comunicação, locomoção,
alimentação, na higiene, para vestir-se e outras para as
atividades cotidianas propostas pelos educadores durante
as aulas.
03) acompanhar atividades esportivas fora da escola.
04) substituir a figura do professor, que não possui condições
técnicos para esse trabalho.
05) viabilizar as condições técnicas educacionais de ensino.
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Questão

32

Sobre as atribuições relacionadas ao Cuidador profissional em ambiente hospitalar, identifique com V as afirmativas verdadeiras
e com F, as falsas.
( ) Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde.
( ) Escutar, estar atento às mudanças nas condições do paciente, ajudar nos cuidados de higiene e mudança de decúbito,
sob supervisão da equipe de Enfermagem.
( ) Fazer medicações e outros procedimentos da responsabilidade legal da equipe pelo tratamento do paciente.
( ) Sinalizar à família possíveis mudanças observadas no paciente, evitando comunicação direta com a equipe.
( ) Aderir aos projetos oferecidos pelo hospital, como, por exemplo, reuniões em Sala de Espera com os Profissionais de Saúde,
conforme acordo com a família e normas do hospital.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
01) V V V V V
02) V V V F F
Questão

03) V V F F V
04) F F V V F

05) F F F V V

33

A alimentação é um cuidado importantíssimo que garante saúde e bem-estar.
Sobre a alimentação saudável, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas
( ) Fazer, pelo menos, seis refeições e dois lanches saudáveis por dia. Não pular as refeições.
( ) Incluir diariamente cereais, tubérculos e raízes nas refeições. Dar preferência aos grãos integrais e aos alimentos transgênicos
naturais.
( ) Comer diariamente legumes e verduras como parte das refeições, dar preferência às frutas nas sobremesas e lanches.
( ) Consumir diariamente leite e derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente e a pele.
( ) Diminuir a quantidade de sal na comida e beber, pelo menos, cinco litros de água por dia.
A alternativa que indica a sequênica correta, de cima para baixo, é a
01) V V V V V
02) V F F F V
Questão

03) V V F F F
04) F F V V V

05) F F V V F

34

As características anatômicas e fisiológicas do organismo do idoso são de forma geral marcadas por alterações em todos os
seus sistemas.
Relacione, nos itens abaixo apresentados, sistemas e características correspondentes na pessoa idosa.
SISTEMA CORPORAL
A. Musculoesquelético
B. Pele
C. Cardiovascular
D. Respiratório
E. Gastrintestinal

CARACTERÍSTICAS NA PESSOA IDOSA
( ) Diminuição das fibras elásticas e tecido adiposo nos membros, do volume dos cabelos e
surgimento de manchas. Cicatrização diminuída, redução da sensibilidade e do controle da
temperatura corporal.
( ) Redução da eficiência da tosse, diâmetro aumentado do tórax, redução do movimento das
costelas, enfraquecimento dos músculos respiratórios e troca gasosa diminuída.
( ) Diminuição da elasticidade dos vasos, acúmulo de gordura e cálcio nas artérias. A aumento
da pressão arterial, hipotensão postural. Redução da quantidade de água e diminuição das
defesas contra invasores.
( ) Redução da saliva, deterioração dos dentes, redução do paladar, dificuldade para engolir e
absorver os alimentos e vitaminas. Aumento da absorção de água e perda de força do músculo
anal.
( ) Redução do cálcio, aumento da curvatura da coluna, do diâmetro do tórax e da cabeça.
Desgaste das cartilagens e das articulações. Redução da resistência e da flexibilidade
muscular.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
01)
02)
03)
04)
05)

BD C EA
B E D CA
CDEAB
DBACE
EABCD
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02) que tenham controle de suas eliminações e podem
caminhar, mas tenham constrangimento e vergonha em
solicitar ajuda para sua realização.
03) que precisem de estímulo para desenvolver
independência e melhorar a autoestima.
04) sadios, mas que se mantêm sujos, para evitar o risco de
assaduras e lesões na pele.
05) com incontinência urinária e/ou fecal.

35

Os idosos estão mais vulneráveis a desenvolverem quadros
patológicos em todos os sistemas corporais.
São doenças que afetam o sistema cardiovascular
01)
02)
03)
04)
05)

depressão, insônia e convulsões.
doença de Parkinson e demência/Alzheimer.
hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus.
artrose e osteoporose.
pneumonia, infecção de trato urinário e incontinência
urinária.
Questão 36

Questão

Mesmo que o idoso não possua dentes, é importante fazer a
higiene bucal para prevenir problemas na gengiva e mau hálito.
Nesse procedimento, é correto

O engasgo é um risco cotidiano no cuidado do idoso, e pode
corresponder a uma emergência.

01) estimular o idoso a fazer a higiene bucal, mas repetir
sempre a higiene, para garantir seu efeito benéfico.
02) realizar a lavagem das próteses, evitando os dentes
naturais, a fim de prevenir acúmulo de alimentos entre os
dentes e infecção.
03) manter cuidados especiais para os idosos que utilizam
próteses, fazendo a higiene da prótese dentro da boca.
04) recolocar a prótese antes de realizar a higiene da mucosa
bucal.
05) observar se a prótese está bem ajustada e sem
rachaduras, pois, quando mal ajustadas, podem causar
ferimentos e infecção nas gengivas.

No caso de engasgo com o idoso sentado, o cuidador deve
01) solicitar que o idoso tussa. Se ele conseguir, oferecer
água e solicitar ajuda do serviço de emergência.
02) solicitar que o idoso tussa, se ele não tossir, acionar o
serviço de emergência para que realize a manobra de
Heimlich.
03) posicionar seus braços ao redor do abdômen do idoso,
mantendo uma mão fechada sobre o estômago e a outra
mão nas costas, entre os ombros. Exercer uma
compressão forte sobre o estômago e dê dois tapas nas
costas.
04) posicionar seus braços ao redor da cintura do idoso,
mantendo uma mão fechada sobre o estômago e a outra
mão abraçando a primeira. Exerçer uma compressão forte
para trás e para cima.
05) após deitar o idoso de costas, ajoelhar-se sobre ele na
altura de seus joelhos. Posicionar as mãos abertas entre
o umbigo e a linha das costelas e aplicar uma forte
compressão contra o abdômen e para cima.
Questão

39

Questão

40

O cuidador pode encontrar pessoas, principalmente idosos,
com escaras, no seu cotidiano de trabalho.
No tratamento da escara, cabe ao cuidador
01) avaliar a situação da escara e do paciente.
02) fazer as mudanças de posição, manter a área da escara
limpa e seca, para evitar que fezes e urina contaminem
a ferida e seguir as orientações da equipe de saúde.
03) acrescentar medicamentos fitoterápicos, mesmo sem
consultar um profissional de saúde, pois são naturais e
sem efeitos colaterais.
04) experimentar medicamentos prescritos para outras
pessoas, no caso de dificuldades no contato da família
com a equipe de saúde.
05) colocar os medicamentos em uma caixa com tampa, ou
vidro com tampa, tomando o cuidado de manter juntos os
medicamentos orais, material de curativo e material/
medicamentos para inalação, tornando mais fácil e mais
higiênica a administração do medicamento.

37

O banho proporciona conforto e relaxamento para o idoso. O
banho pode ser de chuveiro ou no leito.
O banho de leito é indicado para
01) uma higiene mais completa e maior sensação de
bem-estar.
02) aqueles que andam sozinhos, com andador, com muletas,
de cadeira ou com ajuda.
03) aqueles que necessitam de adaptações para a
segurança e prevenção de quedas, como o uso de
cadeiras.
04) pacientes totalmente dependentes, com dificuldades de
movimentação e obesos, ou que possuam muitas dores
ao mudar de posição.

* * * * * *

05) casos em que o cuidador vai realizar sozinho o
procedimento, sempre com o idoso mudando de posição,
para que todas as partes do corpo possam ser
higienizadas.
Questão

38

O uso e a troca de fraldas devem ser incentivadas em idosos
01) com controle das eliminações, mas com dificuldade de
realizarem a higiene íntima correta.
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